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Po trzydziestu latach od zakoñczenia wiercenia, na materia-
le rdzeniowym uzyskanym z otworu Busówno IG 1 przepro-
wadzono prace badawcze o bardzo szerokim zakresie meryto-
rycznym. By³y to badania polegaj¹ce na bezpoœrednich obser-
wacjach rdzeni i materia³u z nich pobranego, wœród których na-
le¿y wymieniæ badania sedymentologiczne, ichnologiczne,
stratygraficzne, paleontologiczne i tektoniczne. Drug¹ grupê
prac badawczych stanowi³y badania analityczne, g³ównie geo-
chemiczne, petrograficzne i petrofizyczne. W omawianym
otworze wiertniczym wykonano pe³ny zestaw opróbowañ hy-
drogeologicznych i badania geofizyki otworowej.

Wiercenie otworu Busówno IG 1 zosta³o zatrzymane na
g³êbokoœci 4154,5 m w utworach neoproterozoiku, w nieprze-
wierconej formacji poleskiej. Wiek kontynentalnych i margi-
nalno-morskich, piaskowcowych utworów tej formacji nie
jest okreœlony. Charakter wykszta³cenia osadów formacji po-
leskiej spowodowa³ brak wskaŸników stratygraficznych i nie-
mo¿noœæ wykonania datowañ izotopowych. Najprawdopo-
dobniej mo¿na jej przypisaæ wiek ?dolno- lub œrodkowoneo-
proterozoiczny. Depozycja utworów tej formacji byæ mo¿e
by³a zwi¹zana z pierwszym etapem ryftowania na kontynen-
cie Baltiki, podczas rozpadu superkontynentu Rodinii/Panno-
tii, oko³o 800–700 mln lat temu.

Ponad utworami formacji poleskiej na g³êbokoœci
3580,0–4082,0 m wystêpuj¹ utwory ediakaru, wykszta³cone
w pe³nej sekwencji, typowej dla kratonu wschodnioeuropej-
skiego. Szeroki zakres przeprowadzonych, miêdzy innymi
w profilu Busówno IG 1, nowoczesnych metodologicznie ba-
dañ sedymentologicznych, biostratygraficznych, tektonicz-
nych w utworach klastycznych oraz geochemicznych w za-
kresie ska³ wulkanicznych, umo¿liwi³ szczegó³owe rozpozna-
nie ewolucji basenu lubelskiego w póŸnym ediakarze.

Doln¹ czêœæ sukcesji ediakarskiej tworz¹ utwory wulka-
niczne. S¹ to g³ównie bazalty migda³owcowe i afanitowe.
Wœród ska³ wulkanoklastycznych dominuj¹ aglomeraty. Rza-
dziej wystêpuj¹ tufy. Powy¿ej kompleksu wulkanicznego
utwory ediakaru s¹ reprezentowane przez silikoklastyczne,
kontynentalne, gruboziarniste utwory rzek roztokowych for-
macji siemiatyckiej oraz przez brakiczne osady formacji lu-
belskiej i w³odawskiej. Ostatnie z wymienionych by³y depo-
nowane w œrodowiskach transgreduj¹cych równi p³ywowych.
Rejon profilu Busówno IG 1 by³ w ediakarze zlokalizowany
na obszarze aulakogenu Orsza–Wo³yñ. Na podstawie krzy-
wych subsydencji udokumentowano w tym rejonie aktywny
ryft. Utwory ediakaru profilu Busówno IG 1 by³y zwi¹zane
z kolejno rozwijaj¹cymi siê depocentrami fazy synryftowej
basenu lubelsko-podlaskiego, podczas koñcowego etapu roz-

padu superkontynentu Rodinii/Pannotii. W górnej czêœci edia-
karskiej sekwencji profilu Busówno IG 1, w wyniku przepro-
wadzonych w ci¹gu ostatnich 15 lat badañ biostratygraficz-
nych, wydzielono jeden poziom biostratygraficzny Sabellidi-
tes–Vendotaenia oraz ustalono nowe po³o¿enie granicy miê-
dzy ediakarem i kambrem. Jest ono zgodne z przyjêtymi przez
Miêdzynarodow¹ Komisjê Stratygraficzn¹ standardami wydzie-
lania tej granicy. Utwory ediakaru reprezentuj¹ doln¹ czêœæ se-
kwencji depozycyjnej II rzêdu, ukszta³towanej g³ównie pod-
czas szybkiego wzrostu wzglêdnego poziomu morza, stymu-
lowanego wp³ywem czynników tektonicznych.

Utwory kambru wystêpuj¹ na g³êbokoœci 2968,2–3580,3 m
i tworz¹ kompleks skalny o mi¹¿szoœci 611,8 m. S¹ to osady
reprezentowane g³ównie przez przewarstwiaj¹ce siê piaskow-
ce i mu³owce, deponowane w p³ytkim, otwartym zbiorniku
morskim, w strefie przybrze¿a i odbrze¿a. By³o to wybrze¿e
z silnymi wp³ywami falowania i minimalnym udzia³em
p³ywów. Osady kambru w profilu Busówno IG 1 mo¿na okre-
œliæ jako œredniozdiagenezowane, dojrza³e teksturalnie i mine-
ralogicznie piaskowce z grupy arenitów kwarcowych. Sukce-
sja utworów kambryjskich ewoluowa³a podczas kszta³towa-
nia siê sekwencji depozycyjnej II rzêdu w fazie poryftowej
basenu lubelsko-podlaskiego, w wyniku wahañ wzglêdnego
poziomu morza. W sukcesji kambryjskiej profilu Busówno IG
1 wyró¿niono od do³u ku górze profilu ci¹g systemowy wyso-
kiego stanu i transgresywny ci¹g systemowy w dolnym kam-
brze oraz ci¹g systemowy wysokiego stanu w œrodkowym
kambrze.

Osady ordowiku wystêpuj¹ na g³êbokoœci 2890,0–2969,0 m.
Ich mi¹¿szoœæ wynosi 79,0 m. Sukcesja ordowiku reprezentu-
je mieszany, klastyczno-wêglanowy typ sedymentacji. Na za-
pis litologiczny ordowiku sk³adaj¹ siê g³ównie wapienie orga-
nodetrytyczne i margliste, ska³y krzemionkowe o charakterze
chalcedonitów oraz osady klastyczne, reprezentowane przez
piaskowce kwarcowe, mu³owce i i³owce oraz zlepieñce. Wiê-
kszoœæ piaskowców to arenity kwarcowe o zwartym szkiele-
cie ziarnowym. W profilu Busówno IG 1 jednostki chrono-
stratygraficzne (tremadok, arenig, lanwirn, karadok i aszgil)
zosta³y skorelowane z piêtrami wyró¿nionymi w sukcesji or-
dowickiej obni¿enia ba³tyckiego.

Interwa³ profilu Busówno IG 1 reprezentuj¹cy sylur obej-
muje g³êbokoœci od 2008,0 do 2890,0 m. Wiêkszoœæ sukcesji
sylurskiej jest zdominowana przez osady klastyczne, g³ównie
i³owce i mu³owce z bardzo bogat¹ faun¹ graptolitów. Nie-
wielk¹ jej czêœæ stanowi¹ wapienie mu³owcowe i margliste.
Nowelizacja schematu rozpoziomowania utworów syluru
zgodnie z przyjêtymi obecnie standardami miêdzynarodowy-



mi umo¿liwi³a zastosowanie w sylurskim odcinku profilu Bu-
sówno IG 1 klasycznego podzia³u brytyjskiego, zalecanego
przez Podkomisjê Stratygrafii Systemu Sylurskiego. Zgodnie
z tym schematem wyró¿niono tutaj nastêpuj¹ce oddzia³y sys-
temu sylurskiego: landower, wenlok, ludlow i przydol.

Nad utworami syluru wystêpuje kompleks utworów kla-
styczno-wêglanowych reprezentuj¹cych dolny dewon. Osi¹ga
on mi¹¿szoœæ 567,0 m i zosta³ stwierdzony na g³êbokoœci
1441,0–2008,0 m. Klastyczne spektrum litologiczne sk³ada
siê g³ównie z piaskowców kwarcowych, mu³owców, i³owców
i heterolitów piaskowcowo-mu³owcowych. Ska³y wêglanowe
s¹ reprezentowane przez wapienie organodetrytyczne, rza-
dziej muszlowce. Wymienione wy¿ej utwory by³y deponowa-
ne w œrodowiskach brakicznych. Stratygrafia sukcesji dolno-
dewoñskiej jest oparta na badaniach palinologicznych (mio-
spory), mikrofaunistycznych (ma³¿oraczki) i makrofauni-
stycznych (trylobity i ramienionogi). Nowelizacja stratygrafii
dolnodewoñskiej sukcesji w profilu Busówno IG 1 umo¿li-
wi³a uœciœlenie i wyznaczenie nowego po³o¿enia granicy miê-
dzy sylurem i dewonem.

Karbon w profilu Busówno IG 1 jest reprezentowany przez
utwory klastyczno-wapienne. S¹ to g³ównie wapienie, margle,
i³owce, mu³owce, piaskowce, gleby stigmariowe, i³owce wêgli-
ste i wêgle. Granice chronostratygraficzne wyznaczono na pod-
stawie korelacji granic sekwencji depozycyjnych z s¹siednimi
profilami reperowymi oraz z globalnym i zachodnioeuropej-
skim podzia³em karbonu. Pozwoli³o to na uszczegó³owienie
stratygrafii i wp³ynê³o na przesuniêcie dotychczasowych gra-
nic. W czasie niskiego stanu wzglêdnego poziomu morza depo-
zycja zachodzi³a w korytach rzecznych i na równiach zalewo-
wych. W westfalu A utworzy³y siê i zosta³y wype³nione utwo-
rami aluwialnymi du¿e systemy wciêtych dolin. W czasie pod-
noszenia siê i wysokiego stanu wzglêdnego poziomu morza se-
dymentacja odbywa³a siê w p³ytkowodnych deltach i p³ytkim
szelfie wêglanowo-ilastym.

Jurajska czêœæ profilu Busówno IG 1 na g³êbokoœci
555,0–650,0 m i mi¹¿szoœci 95,0 m jest w ca³oœci reprezento-
wana przez utwory wêglanowe. S¹ to wapienie organodetry-
tyczne, pelitowe, margliste, oolitowe i dolomity. Ze wzglêdu
na niewielki stopieñ rdzeniowania jurajskiej czêœci profilu, jej
rozpoziomowanie litostratygraficzne bazuje na korelacjach
geofizycznych z s¹siednimi otworami.

Utwory kredy wystêpuj¹ na g³êbokoœci od 17,0 do 555,0 m.
W dolnej kredzie s¹ to piaskowce kwarcowo-glaukonitowe
przechodz¹ce ku stropowi w margle piaszczyste. Z konkre-
cjami fosforytowymi. Sukcesja górnej kredy jest reprezento-

wana przez wapienie, wapienie margliste, wapienie oraz
margle kredopodobne oraz kredê pisz¹c¹ marglist¹. Wymie-
nione osady by³y deponowane na otwartym szelfie basenu
epikontynentalnego o relatywnie spokojnych warunkach se-
dymentacji. W sukcesji kredy wydzielono piêtro alb, ceno-
man, turon i nierozdzielony stratygraficznie odcinek profilu,
odpowiadaj¹cy swoim zakresem piêtrom od koniaku do ma-
strychtu.

Na utworach górnej kredy zalega kompleks holoceñskich
piasków drobno- i œrednioziarnistych o mi¹¿szoœci 17,0 m.

G³ównym celem odwiercenia otworu Busówno IG 1 by³o
okreœlenie perspektyw poszukiwawczych wêglowodorów
w utworach kambru w po³udniowo-wschodniej czêœci zapa-
dliska w³odawskiego. Otwór mia³ równie¿ dostarczyæ no-
wych i uœciœliæ ju¿ istniej¹ce dane o budowie geologicznej
centralnej czêœci regionu lubelskiego.

Przeprowadzone w utworach z otworu Busówno IG 1 ba-
dania petrograficzne materii organicznej dowiod³y, ¿e
w utworach karbonu g³ównym jej sk³adnikiem jest witrynit,
w utworach dewonu i syluru – materia³ witrynitopodobny
typu bitumicznego, a kambru i ediakaru powszechne s¹ im-
pregnacje bitumiczne.

Badania geochemiczne materii organicznej wykaza³y, ¿e
utwory karbonu i syluru nie zawieraj¹ znacz¹cej iloœci wêgla
organicznego. W karbonie materia organiczna tworzy³a siê
g³ównie z rozk³adu bakterii z niewielkim udzia³em alg i hu-
musu lub z rozk³adu roœlin wy¿szych. Materia organiczna wy-
stêpuj¹ca w utworach syluru w sp¹gowych partiach pochodzi
z rozk³adu bakterii. W wy¿szych partiach utworów sylurskich
powsta³a ona z rozk³adu alg morskich.

Wystêpowanie objawów wêglowodorów ich zakres i wiel-
koœæ w trakcie wiercenia oceniono jako negatywne. Jedy-
nym objawem by³y podwy¿szone wskazania metanomierza
(maksymalnie 2,5%) w utworach œrodkowego kambru i naj-
ni¿szego ordowiku oraz œlady gazu w profilu dolnego kam-
bru i ediakaru.

W wyniku opróbowania hydrogeologicznego, w kilku in-
terwa³ach stwierdzono obecnoœæ gazu ziemnego w p³uczce
oraz zarejestrowano jeden interwa³ profilu, w którym wyst¹pi³
przyp³yw solanki z gazem ziemnym. Wszystkie wspomniane
objawy obserwowano w utworach dolnego i œrodkowego
kambru oraz w najwy¿szym ediakarze. W wyniku szczegó-
³owych badañ stwierdzono brak w³asnoœci kolektorskich
utworów kambru, a badane poziomy charakteryzuj¹ siê bar-
dzo z³ymi w³aœciwoœciami zbiornikowymi i w zwi¹zku z tym
s¹ ma³o perspektywiczne dla wystêpowania z³ó¿ ropy i gazu.
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